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Ukraińscy lekarze w służbie
włoszczowskiego szpitala

omimo trwającej już
rok pandemii Covid-19
i obowiązujących cały czas
restrykcjach dla mieszkańców, nasz powiat nie poddaje
się. Nastała wreszcie wiosna, Rafał Banaszek
dużo się dzieje w terenie, ale w urzędach
nadal spore ograniczenia dla petentów.
Jak długo to jeszcze potrwa? Kiedy wreszcie zapanuje normalność? Kiedy wrócimy
do imprez masowych, za którymi tak
wszyscy tęsknią? Nadzieję dają szczepienia, które trwają już 4 miesiąc. Kwiecień
był niestety rekordowy, jeśli chodzi o zgony
znanych osób. Pamiętamy o nich...
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Szpital będzie miał
swój tomograf
s. 3
WŁOSZCZOWA

OSiR po remontach
nowej dyrektor
s. 7
KLUCZEWSKO

Młode małżeństwo ukraińskich lekarzy - Yuliia Verkhovod-Marotchak i Liubomyr Marotchak.
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Rafał Banaszek

J

uż czterech lekarzy z Ukrainy kończy egzaminy
i odbywa staż w Szpitalu imienia Jana Pawła
II we Włoszczowie. Dyrekcja prowadzi rozmowy
z kolejnymi medykami zza wschodniej granicy.

Proces rekrutacji lekarzy spoza Unii
Europejskiej rozpoczął się pod koniec
2019 roku. Pierwszą osobę z Ukrainy
Rafał Krupa ściągnął do Włoszczowy
w listopadzie 2019 roku. Była to lekarka o specjalizacji lekarza chorób zakaźnych. Rok później, w październiku
2020 roku przybyło z okolic Lwowa
małżeństwo młodych lekarzy (o specjalizacji medycyna rodzinna oraz interna). Od lutego tego roku oddziały
szpitalne wspiera pochodząca z Charkowa pani kardiolog. Wszyscy to młodzi ludzie w wieku do 35. roku życia.
Część ukraińskich lekarzy jest już
po egzaminie z języka polskiego, nostryfikacji dyplomu, czy po zdanym
polskim lekarskim egzaminie państwowym. Obecnie mają u nas staże
– mówi Rafał Krupa.
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Jak podkreśla dyrektor, nowi członkowie personelu medycznego stanowią silne wsparcie dla załogi szpitala
i jest duża szansa, że po zdanym egzaminie lekarskim zostaną u nas na stałe. Powiat włoszczowski oferuje nawet
zakwaterowanie w mieście.
Dyrektor Krupa nie poprzestaje
na wspomnianej czwórce lekarzy
z Ukrainy. Prowadzi już rozmowy
z kolejnymi medykami spoza Unii
Europejskiej, to jest z Białorusi, Rosji, czy Syrii i jest szansa, że również
ich ściągnie do naszego szpitala.
Od 2 lat Rafał Krupa, gdy został dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej,
pozyskał już około 40 lekarzy. Jak
mówi, cały czas pracuje też nad ściągnięciem do Włoszczowy pielęgniarek
z Polski bądź zagranicy.
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Inwestują w odnawialne
s. 11
źródła energii
SECEMIN

Rafał
Krupa
Ci medycy będą
pracować u nas
do momentu uzyskania
pełnych
uprawnień jako
sekretarki
medyczne, asystenci
lekarzy czy sanitariusze.
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Plac przy gminie będzie
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przebudowany
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Trwa termomodernizacja
dwóch szkół
s. 15

powiat włoszczowski

Trwa intensywny remont dróg powiatowych.
Roboty prowadzone są w pięciu gminach
Rafał Banaszek

P

rawie we wszystkich gminach powiatu włoszczowskiego trwa intensywna przebudowa dróg
powiatowych. Władza wizytowała kilka odcinków.
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Na drodze w Dąbrówce: (od lewej) Łukasz Karpiński, Artur Konarski, Zbigniew Matyśkiewicz, Dariusz Czechowski
i Jarosław Krzyżanowski.

Największa inwestycja drogowa
powiatu prowadzona jest obecnie
w Cieślach w gminie Krasocin, gdzie
powstanie ponad 1,1 kilometra nowej
nawierzchni asfaltowej. Koszt tego
zadania wyniesie 1,9 miliona złotych,
z czego 80 procent sfinansuje budżet
państwa w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, po 10 procent, czyli
po 190 tysięcy dołożą powiat i gmina

Krasocin. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju.
Jezdnia drogi w Cieślach zostanie
poszerzona do 5,5 metra, powstanie
chodnik po lewej stronie oraz peron
przystankowy. Wykonane zostaną też
zjazdy do posesji z kostki betonowej
oraz kruszywa, utwardzone pobocza,
będzie odwodnienie. Przebudowany
zostanie również fragment wodocią-
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Władze powiatu z Karoliną Dymek i dyrektor liceum Bożeną Kaczor.

gu, aby znajdował się poza jezdnią
i rowami przydrożnymi.
Trwa też przebudowa drogi w Jeżowicach w gminie Włoszczowa na długości około 1,2 kilometra. Asfalt ma
być położony tutaj do końca sierpnia.
Powiat zapłaci za remont 420 tysięcy
złotych z własnych środków.
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi rozpoczęły się roboty przy-

Zarząd Powiatu z Wiktorią Łęcką i jej mamą Agnieszką.

Karolina Dymek i Wiktoria Łęcka
ze stypendium sportowym starosty
Rafał Banaszek

K

arolina Dymek z włoszczowskiego liceum
i Wiktoria Łęcka ze szkoły w Kluczewsku
zostały laureatkami stypendium sportowego
starosty za szczególne osiągnięcia sportowe.
Uroczystość wręczenia aktów
nadania stypendium odbyła się 6
kwietnia w Starostwie Powiato2 Moja gazeta lokalna

wym. Wręczyli je starosta Dariusz
Czechowskim wraz z całym Zarządem Powiatu Włoszczowskiego.

gotowawcze na drodze powiatowej
Januszewice-Jakubowice w gminie
Kluczewsko. Koszt przebudowy kilometra tej drogi pochłonie ponad 780
tysięcy złotych i będzie ona współfinansowana w 80 procentach z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat
włoszczowski i gmina Kluczewsko
dołożą po 10 procent. Droga ma być
gotowa do końca czerwca.
Roboty przygotowawcze rozpoczęły się przed Wielkanocą również na blisko 800-metrowym
odcinku drogi powiatowej Krzepin-Wałkonowy Górne w gminie
Secemin. Koszt tej inwestycji to
ponad 226 tysięcy złotych, z czego 80 procent środków pokryje
budżet państwa (Fundusz Dróg
Samorządowych), po 10 procent dołożą powiat włoszczowski
i gmina Secemin. Roboty mają
potrwać do końca lipca.
Kończy się remont drogi powiatowej w Dąbrówce (gmina Moskorzew), który trwa od zeszłego roku.
Powstanie tutaj nowa nawierzchnia
na długości ponad 1,6 kilometra. Inwestycja ta będzie kosztować przeszło 366 tysięcy złotych, z czego 306
tysięcy sfinansuje powiat, a resztę
dołoży gmina Moskorzew.

Karolina Dymek jest zawodniczką Uczniowskiego Klubu
Sportowego Hetmanki Włoszczowa, trenowaną przez Mariusza Ochenduszkę. Uczy się
w I Liceum Ogólnokształcącym
imienia generała Władysława
Sikorskiego we Włoszczowie.
Z kolei Wiktoria Łęcka to zawodniczka Parafialnego Klubu
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Sportowego Arka Kluczewsko,
której trenerem jest Tomasz
Dębowski. To uczennica ósmej
klasy Szkoły Podstawowej
imienia świętego Jana Pawła
II w Kluczewsku.
Stypendium sportowe starosty wynosi 1600 złotych i wypłacane będzie młodzieży po
200 złotych brutto miesięcznie
w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada. Stypendia za wysokie wyniki sportowe przyznawane są przez włoszczowskie
starostwo od 2006 roku. Dotychczas otrzymało je 36 zawodników.
KWIECIEŃ 2021

powiat włoszczowski

Szpital we Włoszczowie będzie miał
nowoczesny tomograf komputerowy
Rafał Banaszek

1,7

miliona złotych dofinansowania z budżetu
państwa otrzyma Szpital imienia Jana Pawła II we Włoszczowie na utworzenie i wyposażenie
pracowni tomografii komputerowej oraz zakup
nowoczesnego tomografu.
Dofinansowanie
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeszcze w tym roku ZOZ
Włoszczowa będzie miał własny tomograf do diagnostyki
obrazowej.
Obecnie nasz szpital korzysta z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie wykonywania i opisu badań
tomografii
komputerowej,
a ceny tych świadczeń wzrosły
w okresie pandemii koronawirusa. Zakup nowoczesnego
tomografu
komputerowego
pozwoli zaoszczędzić pieniądze – podkreśla starosta Dariusz Czechowski.
Własny tomograf, jak dodaje
starosta, umożliwi pacjentom
szybki dostęp do badań diagnostycznych, podniesie poziom życia pacjentów i personelu, a możliwość wykonania tomografii na

Obecnie szpital korzysta z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie badań
tomografii komputerowej. Otrzymane
środki pozwolą na
utworzenie i wyposażenie własnej
pracowni tomografii
komputerowej
w Zespole Opieki
Zdrowotnej. Planowany jest zakup nowoczesnego tomografu.

„
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Od lewej: Małgorzata Gusta, Rafał Pacanowski, Bartłomiej Dorywalski, Rafał Krupa, Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński.

miejscu wzmocni też poczucie
bezpieczeństwa
mieszkańców
w trudnych czasach pandemii.

Zarząd Powiatu i przewodniczący rady dziękują premierowi
Mateuszowi
Morawieckiemu,

Powiat podarował szpitalowi ponad
pół tysiąca kombinezonów ochronnych
Rafał Banaszek

Z

apas 550 kombinezonów ochronnych typu
tyvek przekazał 31 marca na ręce dyrektora
włoszczowskiego szpitala Zarząd Powiatu.
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Od lewej: Rafał Pacanowski, Dariusz Czechowski, Łukasz Karpiński, Małgorzata Gusta i Rafał Krupa.
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Dariusz
Czechowski

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna sprawia, że w naszym
szpitalu wciąż przybywa chorych na Covid-19, a przekazane
środki ochrony osobistej pomogą odpowiednio zabezpieczyć
personel placówki – podkreśla
starosta włoszczowski Dariusz
Czechowski.
Kombinezony zakupiono w ramach projektu „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie
i zwalczanie skutków COVID-19
SARS-CoV-2 na terenie Powiatu
Włoszczowskiego”, współfinasowanego przez Unię Europejską.
Przy okazji spotkania Zarządu
Powiatu z dyrektorem szpitala
Rafałem Krupą poruszono też temat przygotowania technicznego

ministrowi w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Michałowi Cieślakowi oraz posłom na Sejm RP
- Bartłomiejowi Dorywalskiemu
i Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyskaniu środków finansowych z budżetu państwa.
oraz posiadanego sprzętu i zaplecza niezbędnego do prawidłowego działania Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
Chodziło głównie o instalację
tlenową na oddziałach covidowych oraz prawidłową koordynację dostaw tlenu. Rafał Krupa
zapewniał, że nie ma z tym problemu. - Instalacja działa, a zapas tlenu jest na bieżąco monitorowany – twierdził dyrektor.
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazał
z rezerwy celowej budżetu państwa wsparcie w wysokości pół
miliona złotych na zwiększenie
bazy do tlenoterapii pacjentów
zakażonych koronawirusem we
włoszczowskim szpitalu.
Ponadto wojewoda na bieżąco zabezpiecza dostawy
butli transportowych 40-litrowych, które służą jako zabezpieczenie awaryjne – dodaje Dariusz Czechowski.
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
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gmina włoszczowa
Będą kolejne
wodociągi
Rafał Banaszek

W

Budują halę do przetwarzania
odpadów. Będzie paliwo ze... śmieci

łoszczowski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji ogłosił
przetarg na budowę
sieci wodociągowej
w ulicach Sienkiewicza,
Młynarskiej i Tęczowej
w mieście oraz w nowej
zabudowie rodzinnej
w Woli Wiśniowej. Ulica Tęczowa dodatkowo
zyska też kanalizację.
Pieniądze na te inwestycje
to środki własne spółki i będą
pochodzić z jej dokapitalizowania przez gminę. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przekazaniu
na rzecz WZWiK kwoty 1,5
miliona złotych.
Prace, jak informuje Urząd
Gminy, ruszą niezwłocznie
po wyłonieniu wykonawcy
i potrwają około pięciu miesięcy. Spółka znana jest jednak
z wcześniejszych zakończeń
robót, czego przykładem jest
ostatnio oddany do użytku wodociąg w Międzylesiu i Motycznie, który otwarto 9 marca.
Po miesiącu funkcjonowania
sieci w Motycznie - Mchowiu
wykonano 32 przyłącza, a na
odcinku Międzylesie - Jamskie 40. Na te przyłącza Włoszczowski
Zakład
Wodociągów i Kanalizacji podpisał 19
umów. Nadal czeka około 100
wolnych przyłączy.
Był okres zimowy. Wiadomo,
że warunki zimowe nie sprzyjają pracom ziemnym, ale liczymy
na wiosenny przyrost chętnych.
Zwracamy się też z apelem, aby
korzystać z możliwości włączenia się do sieci – mówi Paweł
Strączyński, prezes WZWiK.

Szkielet hali do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych już stoi.

Rafał Banaszek

W

Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie trwa budowa
hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Zakład ma zamiar produkować ze śmieci paliwo.
Odpady będzie można zagospodarować w sposób ekologiczny,
produkując paliwo alternatywne,
między innymi na potrzeby wytwarzanie energii elektrycznej oraz
ogrzewania hali, co zdecydowanie
poprawi gospodarkę odpadami.
W ramach inwestycji wybudowano od podstaw płytę kompostową o powierzchni 1000
metrów kwadratowych, gdzie
odpady będą poddawane biolo-

gicznemu procesowi przetwarzania. Powstanie też myjnia, która
poprawi czystość i bezpieczeństwo oraz nowa waga dla pojazdów, wyposażona w sygnalizację
świetlną. Kupowane są też nowe
maszyny i urządzenia.
Wartość całej inwestycji to prawie 11 milionów złotych, z czego 6,8
miliona stanowi dotacja z Unii Europejskiej. Modernizacja składowiska rozpoczęła się wiosną ubiegłe-

18 firm zainteresowanych
budową bloku socjalnego
Rafał Banaszek

A

ż 18 firm zgłosiło swoje oferty na wykonanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej nowego bloku z mieszkaniami socjalnymi we Włoszczowie.

© Rafał Banaszek

Będą kolejne wodociągi w gminie.
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Wygrała firma z Warszawy, która
na przygotowanie projektu ma czas
do przyszłego roku. Przypomnijmy,
że gmina Włoszczowa zamierza wy-

budować w najbliższych latach dwa
dwupiętrowe bloki z 42 mieszkaniami
socjalnymi i tymczasowymi o średniej
powierzchni 25 metrów kwadrato-

go roku i ma potrwać do września
przyszłego roku.
Będzie to pierwsza tak duża inwestycja na terenie naszego zakładu,
która przyczyni się do jeszcze bardziej racjonalnego i ekologicznego
postępowania z odpadami – mówi
Wiktor Fatyga, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, który zarządza Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kępny Ług.
wych. Dach nad głową znajdą w nich
osoby samotne i rodziny najuboższe.
Na tę inwestycję samorząd
Włoszczowy zamierza wykorzystać bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach "Programu
budownictwa socjalnego i komunalnego", gdzie można uzyskać
nawet 80 procent dofinansowania
na wykonanie dokumentacji.
Gmina przygotowuje wniosek,
bo potrzeby lokalowe mieszkańców
są naprawdę duże – na mieszkania
socjalne są kolejki, a lokale istniejące
przy ulicy Wąskiej nie spełniają już
żadnych norm i są w fatalnym stanie
– informuje włoszczowski magistrat.
KWIECIEŃ 2021
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Wielka metamorfoza Ośrodka
Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
Rafał Banaszek

W

ciągu trzech ostatnich miesięcy włoszczowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji przeszedł wielką rewolucję pod rządami nowej dyrektor Jolanty Tyjas.
Zmiany widać praktycznie na każdym kroku. Takiej
bazy sportowo-rekreacyjnej mogą teraz pozazdrościć
Włoszczowie dużo większe ośrodki miejskie w kraju.

© Rafał Banaszek

Od lewej: burmistrz Grzegorz Dziubek, dyrektor OSiR Jolanta Tyjas i kierownik Katarzyna Prokop-Łazarka.

Jolanta Tyjas jest dyrektorem
OSiR od stycznia tego roku. Można powiedzieć, że przyniosła ze
sobą nową jakość do tej gminnej
jednostki, powiew świeżości i nowoczesności.
Spektakularne zmiany widoczne są
niemal na każdym kroku, ciesząc oko
pracowników, klientów i gości. Z rewolucji wizerunkowej, jaka dokonała
się w zaskakująco krótkim czasie, zadowolone są też władze gminy.
Basen
Zacznijmy od sztandarowego
obiektu, czyli krytej pływalni Nemo.
Już przestępując drzwi do basenu
wita nas odnowiony hol główny,
a w nim nowoczesny punkt obsługi
klienta oraz OsirTour, czyli Biuro Organizacji Turystyki.
Jest wreszcie szatnia dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz nowość
w miejscu dawnego biura - strefa
relaksu, gdzie można odpocząć
i wypić dobrą kawę z automatu.
Strefa ta powstała w partnerstwie
z firmą Tymbark – co ciekawe, podobne automaty pojawią się też niebawem na zewnątrz, przy strefie aktywnego wypoczynku za basenem.
KWIECIEŃ 2021

Zmienił się też korytarz i klatka
schodowa prowadząca na piętro, na
której zawisły obrazy nawiązujące
do specyfiki miejsca oraz część administracyjna na górze.
Kiedy w takim razie mieszkańcy
będą mogli obejrzeć i skorzystać ze
wszystkich atrakcji basenowych?
Wtedy, gdy będzie perspektywa
długofalowej działalności basenu,
a nie tylko na czas próby. Uruchomienie naszego basenu generuje
znaczne koszty – podkreśla burmistrz
Grzegorz Dziubek.
Mimo, że basen nie funkcjonuje
i stoi pusty, bez wody, załoga OSiR
nie próżnuje. Chcąc wykorzystać
czas przestoju spowodowany pandemią, pracownicy sami odnawiają
pokoje gościnne, poprawiają bazę
i wizerunek ośrodka. Dzięki temu
prace nie wymagają wielkich nakładów finansowych.
Hala sportowa
Drugim obiektem, który chyba
w największym stopniu dotknęły
totalne remonty Jolanty Tyjas, jest
hala sportowa. Podobnie jak na basenie, tuż po wejściu w oczy rzuca
się zmodernizowany hol główny,
a w nim nowoczesny punkt obsługi

klienta oraz perełka - wyeksponowana i odnowiona grota solna.
Duże wrażenie robi długi korytarz, którego ściany pomalowano
w barwach olimpijskich, a na nich
naklejono wizerunki sportowców.
Uwagę przykuwają też odnowione
sanitariaty i szatnie.
Na końcu korytarza powstała
sala do ćwiczeń, zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć
fitness i tym podobnych.
Z kolei na piętrze hali sportowej
utworzono strefę cardio dla pań,
gdzie można poprawić swoją sylwetkę i kondycję fizyczną, ćwicząc
na rowerkach stacjonarnych, orbitrekach, czy bieżniach.
Nie zapomniano też o panach, dla
których odnowiono i powiększono
siłownię. Pomyślano również o nowoczesnych szatniach dla korzystających
z siłowni i strefy cardio.
Stadion i strefa aktywności
Wielkie zmiany nie ominęły
również stadionu sportowego.
Piłkarze i goście już wkrótce docenią wyremontowane szatnie, które teraz wyglądają o niebo lepiej,
na miarę XXI wieku.

Na zniesienie obostrzeń sanitarnych i nadejście wiosny czeka
z utęsknieniem wybudowana jesienią
ubiegłego roku w ramach projektu rewitalizacji Włoszczowy strefa aktywnego wypoczynku za basenem.
Na pewno będzie się cieszyć wielką
popularnością, o czym już dziś świadczą licznie odwiedzający ten obiekt
mieszkańcy, w tym całe rodziny.
Po zniesieniu obostrzeń przygotujemy nowe działania z zakresu
turystyki, rekreacji i sportu – informuje Katarzyna Prokop-Łazarska, nowa kierownik obiektu turystyczno-rekreacyjnego.
Dyrektor Jolanta Tyjas zapowiada
bogatą ofertę turystyczną (stacjonarną, wyjazdową, pieszą i rowerową)
oraz liczne działania ukierunkowane
na profilaktykę zdrowotną.
To tutaj, w strefie aktywnego wypoczynku szykuje się wielkie, osiedlowe
party. Nie zabraknie też takich akcji
jak "Wiosenne zakręcenie z OSiR
-em", czy "Endorfiny dla rodziny, czyli
cztery pory roku z OSiR-em".
Obecnie, z uwagi na zaistniałą sytuację, Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie działa w przestrzeni
wirtualnej, organizując konkursy i quizy tematyczne z nagrodami oraz prowadzi cykl edukacji prozdrowotnej
#OSiRowoZdrowo.
27 kwietnia w hali sportowej
przy ulicy Wiśniowej odbyła się
druga w tym roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

Grzegorz
Dziubek

„

Cieszę
się,
że
dzięki kreatywności kierownictwa
i
pracowników
Ośrodka
Sportu
i Rekreacji rodzą
się nowe pomysły, pojawiają się
nowe oferty, które
wynikają z potrzeb
naszych mieszkańców i dostosowane
są do różnych grup
wiekowych.

„
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

www.okregliccy.pl

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
24h
WŁOSZCZOWA,
tel.
UL. KILIŃSKIEGO 23

530 530 702

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8
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Największy wybór
KWIECIEŃ 2021

SKŁAD BUDOWLANY
“RADEK”

REKLAMA

PPHU

NOWO
OTWARTY

Stal żebrowana i kształtowa, rury, cement,
wapno, elementy murowe,
systemy ociepleń, kleje, systemy K-G,
ogrodzenia, piasek, grys, kostka brukowa,
płyty OSB, zbiorniki na deszczówkę
narzędzia, kamień ozdobny,
pellet i ekogroszek,
art. elektryczne

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel.

797 725 915
REKLAMA

OFERTA:
• więźba dachowa
• deski
• tarcica
• elementy palet
• drewno opałowe
• pellet
tartakbebelno

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
KWIECIEŃ 2021
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gmina kluczewsko

Strażacy z gminy Kluczewsko zwalczają skutki
pandemii i pomagają swoim mieszkańcom
Rafał Banaszek

Z

agrożenia związane z pandemią Covid-19 postawiły przed strażakami nowe zadania. W tym
czasie druhowie z ochotniczych straży pożarnych
podejmują różne działania zmierzające do zwalczania skutków pandemii koronawirusa.

Wszystkie jednostki na terenie
gminy Kluczewsko są zaangażowane w walkę z pandemią, wspierają służby państwowego ratownictwa medycznego, pomagają
osobom w kwarantannie, prowadzą działania informacyjne.
Strażacy z Kluczewska i Dobromierza dowożą do punktów szczepień
osoby potrzebujące (dotychczas z tych
usług skorzystało 20 mieszkańców
w wieku 65-98 lat), ale też docierają
z informacjami o szczepieniach do
miejscowej ludności.

„

Rafał
Pałka
Współdziałanie
służb medycznych
oraz
strażaków
z
Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej jest
ważnym
aspektem Narodowego
Programu Szczepień. Dziękujemy
wszystkim
druhom za zaangażowanie.

„

© UG Kluczewsko

Strażacy z jednostki w Ciemiętnikach gotowi do działań informacyjnych.

© UG Kluczewsko

OSP Kluczewsko pomaga seniorom.

© UG Kluczewsko

Ochotnicza Straż Pożarna z Dobromierza rozwiozła mieszkańcom ulotki informacyjne o szczepieniach.

© UG Kluczewsko

Strażacy ze Stanowisk w zabezpieczeniu.

© UG Kluczewsko

Strażacy z Rzewuszyc również zaangażowali się w akcję informacyjną o szczepieniach przeciw Covid-19.

10
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Straż z Januszewic też pomaga.
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gmina kluczewsko

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,8 kilowata u sołtysa Jakubowic Henryka Ludyni.

© Rafał Banaszek

Zielona gmina. Kluczewsko stawia na
odnawialną energię i czyste powietrze
Rafał Banaszek

G

mina Kluczewsko dba o ekologię i jakość powietrza, dlatego mocno inwestuje w odnawialne źródła energii. Uruchomiła punkt konsultacyjny dla mieszkańców dotyczący programu „Czyste
powietrze”. W partnerstwie z inną gminą przygotowuje tak zwany „Klaster energii”.
Przede wszystkim w Kluczewsku zakończono i rozliczono
projekt pod nazwą „Zielona
energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew,
Radków, Secemin”.
Przypomnijmy, że w czterech
gminach powstało w sumie 138
solarnych systemów grzewczych
oraz 126 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze słońca.
W Kluczewsku z projektu skorzystało blisko 100 mieszkańców, u których zamontowano 50
instalacji fotowoltaicznych i 49
kolektorów słonecznych.
Efektem tego projektu było
zmniejszenie
zapotrzebowaKWIECIEŃ 2021

nia na energię wytwarzaną
z bieżącego źródła ciepła oraz
umożliwienie
wytwarzania
centralnej wody użytkowej na
potrzeby gospodarstwa domowego – opowiada wójt gminy
Rafał Pałka.
Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła blisko 1,15 miliona złotych, z czego ponad 630
tysięcy dofinansowała Unia
Europejska, resztę stanowił
wkład własny mieszkańców
gminy Kluczewsko.
Ale to nie jedyne działania mające na celu promocję i rozwój
„zielonej energii”. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy
gminą Kluczewsko a Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach, w kluczewskim urzędzie działa punkt konsultacyjny
programu „Czyste powietrze”.
Na miejscu przeszkolony
pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących
tego rządowego programu
oraz pomaga zainteresowanym
w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz w rozliczeniu otrzymanej dotacji.
Od grudnia ubiegłego roku
z porad w naszym punkcie skorzystało przeszło pięćdziesięciu
mieszkańców, z czego dziewiętnastu złożyło wnioski o dofinansowanie, a dwoje wnioski

o płatność. Sama procedura
składania dokumentów nie jest
skomplikowana, a przeszkolony personel pomaga w kompleksowy sposób przygotować
wymagane dokumenty – informuje wójt Rafał Pałka.
Gmina Kluczewsko wychodzi
naprzeciw
przyszłemu
rozdaniu finansowemu i już
teraz przygotowuje niezbędne dokumenty, które między
innymi wyznaczą kierunki
działań związanych z redukcją zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dlatego
w partnerstwie z inną gminą
przygotowuje tak zwany „Klaster energii”.
Podstawowym celem takiego "klastra" jest wytwarzanie
i dystrybucja energii na poziomie lokalnym. Efektem wspólnego przedsięwzięcia gmin
z powiatu włoszczowskiego
będzie przygotowanie dokumentacji strategicznej, która
w przyszłości umożliwi rozwój
energii odnawialnej na terenie
gmin. Będzie można pozyskać
na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.
11
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OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników, elektromechaników samochodów ciężarowych
- elektryków
- 0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy
ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277
12
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gmina secemin

Skwer z pomnikiem przy Urzędzie
Gminy zostanie przebudowany

© UG Secemin

Tak będzie wyglądał plac rekreacyjny po rewitalizacji; na zdjęciu z prawej - pomnik z piaskowca zyska nowy podest z granitu.

Rafał Banaszek

Z

najdujący się przy Urzędzie Gminy zniszczony
plac rekreacyjny wraz z pomnikiem W hołdzie
mieszkańcom Gminy Secemin, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość Ojczyzny w latach 1914 – 1945 zostanie zrewitalizowany.
Obecny skwer, w którego centralnym miejscu posadowiony
jest pomnik, jest już podniszczony i wymaga gruntownej modernizacji. Zarówno kostka brukowa,
podest pod obeliskiem, jak i ławki
pochodzą jeszcze z dawnej epoki.
Nie wygląda on dobrze, zwłaszcza, że w sąsiedztwie znajdują się
przebudowane w ostatnich latach
obiekty użyteczności publicznej, to
jest Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, czy nowo powstały budynek
publicznego przedszkola – mówi
wójt gminy Tadeusz Piekarski.
Dlatego Stowarzyszenie Inicjatyw SPINACZ z Secemina złożyło
wniosek o dofinansowanie przebudowy tego placu do Lokalnej
Grupy Działania Region Włoszczowski. Udało się pozyskać
dotację w wysokości 50 tysięcy
złotych. Cała inwestycja ma kosztować 51,6 tysiąca.
14 Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

Realizacja tej inwestycji
poprawi wygląd placu
rekreacyjnego,
a tym samym otoczenia
Urzędu
Gminy. Mam nadzieję, że stanie się
też miejscem często odwiedzanym
przez mieszkańców
i przyjezdnych.

dwa halogeny. Pojawi się też mur
okalający skwer z ławkami, zostaną nasadzone krzewy. Wszystko
ma być gotowe do września.
Warto wspomnieć, że w miejscu tym corocznie odbywają się
obchody Narodowego Święta Niepodległości. Plac ten jest częstym
miejscem spotkań mieszkańców
w różnym wieku, czy też przejeżdżających przez gminę turystów.

To tutaj planowana jest organizacja w tym roku kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji
społecznej „Narodowe Czytanie”, czy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Seceminie. Jest
to też miejsce odpoczynku
pielgrzymów udających się corocznie na Jasną Górę.

Obecny skwer przy Urzędzie Gminy nie wygląda najlepiej.

Aranżacja placu będzie nowoczesna i nowatorska. Oprócz nowej nawierzchni z kostki brukowej nowością będzie oświetlenie
ledowe wbudowane w kostkę,
które podkreśli urok tego miejsca.
Pomnik z piaskowca zostanie
ten sam, natomiast wymieniony
zostanie jego podest – zniszczone
płytki zastąpią solidne płyty granitowe. Obelisk będą podświetlać

„

Tadeusz
Piekarski

„
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gmina moskorzew

Postępują prace przy termomodernizacji
dwóch szkół podstawowych w gminie Moskorzew
Rafał Banaszek

M

imo trwającej pandemii i ograniczeniu w dostępie
do szkół trwa kolejny etap prac termomodernizacyjnych dwóch placówek oświatowych w gminie.

© Rafał Banaszek

Na ukończeniu są już prace termomodernizacyjne szkoły w Chlewicach.

Na finiszu jest już budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach, który został ocieplony styropianem oraz zyskał nową fasadę.
Nową elewację będzie miała
też niebawem szkoła w Moskorzewie. Oprócz tego wewnątrz
budynku zamontowany zostanie

piec centralnego ogrzewania na
pellet oraz wymieniona instalacja elektryczna.
Przypomnijmy, że projekt termomodernizacji szkół w gminie
Moskorzew realizowany jest od
2020 roku. Prace mają potrwać
do końca 2021.

Inwestycja pochłonie w sumie
3,5 miliona złotych, z czego Unia
Europejska dofinansuje ponad 2
miliony (63,63 procent), pozostałą część pokryje gmina Moskorzew z własnych środków. To
największa w ostatnich latach
inwestycja w Moskorzewie.

„

Andrzej
Walasek
Mam nadzieję,
że już niedługo
budynki naszych
szkół zyskają nie
tylko na wyglądzie, ale przede
wszystkim będą
bardziej
ekologiczne i ekonomiczne i tym
samym
tańsze
w
utrzymaniu,
a uczniowie i grono pedagogiczne
będą mieć lepsze
warunki do nauki
i pracy.

„

O kulturze i sporcie
w Wiejskim Centrum
Rafał Banaszek

W

iejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie kontynuuje
cykl spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy
o kulturze i sporcie”, podczas których promuje dorobek artystyczny oraz pasje lokalnych artystów, ludzi kultury i sportu.
25 marca z zaproszenia dyrektora WCK-T Zbigniewa Krzyśka
skorzystała utalentowana muzycznie rodzina Golów z Moskorzewa
– Edward, Rafał, Łukasz i Kinga.
Podczas spotkania z muzykami nie
mogło zabraknąć melodii ludowych
oraz innych klasycznych utworów.

Z kolei 9 kwietnia gościem Wiejskiego Centrum był miłośnik sportu,
biegania i jazdy rowerowej Franciszek
Baniak z Chlewic, uczestnik wielu
biegów o różnej długości, w tym maratonów. Na swoim rozkładzie sportowym ma również wyścigi kolarskie
MTB, przełaje i duathlon.

© WCK-T Moskorzew

Franciszek Baniak z Chlewic, biegacz i kolarz był gościem Zbigniewa Krzyśka.
KWIECIEŃ 2021

© WCK-T Moskorzew

Laureatka pierwszego miejsca Agnieszka Jadczyk ze Zbigniewem Krzyśkiem.

Przyroda gminy Moskorzew
w obiektywie zimą
Rafał Banaszek

P

od koniec marca rozstrzygnięto konkurs
fotograficzny „Przyroda gminy Moskorzew
w obiektywie zimą”, zorganizowany przez
Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne.
W kategorii dzieci i młodzieży do
18. roku życia pierwsze miejsce zajęła
Agnieszka Jadczyk, na drugim znaleźli się Dawid Markowski i Julia Lech,
a na trzecim - Zuzanna Błaut, Martyna Walasek i Maja Bryła.
W kategorii osób dorosłych wygrała
Justyna Kołton. Drugie miejsce zdobyły ex aequo Magdalena Machalska
i Magdalena Michałek, a trzecie - Pa-

weł Rams i Dominika Kołton. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.
Konkurs fotograficzny cieszył się
dużym zainteresowaniem – łącznie
wpłynęło 117 fotografii. W związku
z tym Wiejskie Centrum Kulturalno
-Turystyczne ogłosiło już drugą edycję
konkursu „Przyroda gminy Moskorzew w obiektywie latem”. Zdjęcia
można nadsyłać do 2 sierpnia.
15
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BUDBER

BUDBER

Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
REKLAMA
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wydarzenia

Podzielili się krwią i osoczem
z potrzebującymi. Zostali nagrodzeni
Rafał Banaszek

S

ześciu mieszkańców powiatu włoszczowskiego
otrzymało termometry bezdotykowe i pulsoksymetry od władz powiatu za udział w akcjach honorowego oddawania krwi i osocza.
Losowanie nagród obyło się 1
kwietnia w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Spośród
osób, które od grudnia ubiegłego
roku do końca marca oddały krew
lub osocze, władze powiatu rozlosowały 3 termometry bezdotykowe i 3 pulsoksymetry.
Termometry dostali: Agata Stępień, Klaudia Nozińska i Krzysztof Kaczmarek, natomiast pulsoksymetry przyznano: Robertowi
Ławińskiemu, Izabeli Duszy i Sylwii Rak. Nagrody wręczono po
Świętach Wielkanocnych.
Przypomnijmy, że w grudniu
ubiegłego roku Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zwrócił się
z apelem do mieszkańców powiatu o honorowe oddawanie
krwi i osocza, by pomóc osobom
chorym na Covid-19 i wesprzeć
bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

© Starostwo Powiatowe

Nagrody wręcza członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

Na apel odpowiedziało bardzo dużo osób. Organizowane
w okresie zimowo-wiosennym akcje honorowego oddawania krwi
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie biły rekordy popularności.
Każdy, kto oddał krew lub osocze otrzymał w prezencie od sta-

Konkurs na najpiękniejszą
palmę wielkanocną rozstrzygnięty
Rafał Banaszek

19

kwietnia nagrodzono laureatów konkursu
powiatowego na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Napłynęło łącznie 60 prac w 3 kategoriach.

rostwa zestaw środków ochrony
osobistej w postaci maseczek,
przyłbic, czy rękawiczek.
Zarząd Powiatu dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i już
dziś zaprasza na kolejne akcje honorowego oddawania krwi. Najbliższa
odbędzie się 27 maja w Powiatowym
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.
zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie pandemii.
Najpierw nagrody w postaci
sprzętu AGD, pulsoksymetrów
i środków ochrony osobistej
oraz płynów do dezynfekcji rąk
i powierzchni wręczono kołom
gospodyń wiejskich i stowarzyszeniom.
Następnie nagrodzono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Uczniowie otrzymali
sprzęt audio i gry edukacyjne.
Decyzją Zarządu Powiatu,
oprócz laureatów trzech najlepszych miejsc oraz wyróżnionych,
również pozostałe osoby biorące
udział w konkursie otrzymały
drobne upominki. Organizatorem konkursu było Starostwo
Powiatowe we Włoszczowie.
Laureaci konkursu

© Starostwo Powiatowe

Władze powiatu z laureatką Martyną Walasek z Moskorzewa.

19 kwietnia zwycięzcy konkursu otrzymali od przedstawicieli powiatu dyplomy oraz
KWIECIEŃ 2021

nagrody rzeczowe. Spotkanie
odbyło się w sali konferencyj© Rafał Banaszek
nej Starostwa Powiatowego,

Uczniowie szkół podstawowych
klasy 1-4: 1. Wiktor Świeboda, 2. Jakub Matyga, 3. Jaś Podloch; uczniowie
szkół podstawowych klasy 5-8: 1.
Martyna Walasek, 2. Oskar Kupczyk, 3.
Karolina Konarska; stowarzyszenia,
koła gospodyń wiejskich: 1. Zespół
ludowy Złoty Kłos z Secemina, KGW Motyczno, 3. ex aequo KGW Występy i KGW
Bieganów.

Nowa organizacja
pracy starostwa
Rafał Banaszek

S

tarostwo Powiatowe przypomina, że
bezpośrednia obsługa
klientów została ograniczona do specjalnych
stanowisk w holu na
parterze. Ilość interesantów przebywających w tym samym
czasie w pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na
jedno stanowisko.
Każdą sprawę realizowaną
przez urząd można załatwić
osobiście, niemniej jednak zachęcam Państwa do korzystania z alternatywnych form kontaktów: drogą korespondencji
tradycyjnej lub elektronicznej
(poprzez e-mail lub ePUAP) oraz
kontakt telefoniczny. Można też
wrzucać dokumenty do specjalnie ustawionej urny na parterze
budynku starostwa, przy której
znajdziecie państwo również
niezbędne do wypełnienia druki
i formularze. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt ze mną (telefon: 504 754
379) lub wicestarostą (504 754
317). Jesteśmy do państwa dyspozycji – mówi starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.
Szczegółowy wykaz telefonów do
wydziałów dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat
-wloszczowa.pl.

Stojewsko
posprzątało drogę
Rafał Banaszek

12

worków śmieci
o pojemności 120
litrów zebrali mieszkańcy Stojewska przy
drodze powiatowej.

Społeczna akcja sprzątania
miejscowości odbyła się 10
kwietnia. Zarząd Powiatu dziękuje sołtys Stojewska Wioletcie Kupczyk oraz mieszkańcom
sołectwa za godną do naśladowania inicjatywę, jaką było
posprzątanie śmieci z poboczy
i rowów przy drodze powiatowej. Worki zebrał i zutylizował
Zarząd Dróg Powiatowych we
Włoszczowie.
17
Moja gazeta lokalna
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Pracownicy PCK-R odeszli do pracy w
OSiR. Władze powiatu nie znają powodu
Rafał Banaszek

N

a kwietniowej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego poruszono temat kilku pracowników,
którzy na własne życzenie, nie podając powodów
rezygnacji, odeszli w ostatnim czasie z pracy w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.

© Rafał Banaszek

Sesja Rady Powiatu odbyła się zdalnie. Kilku radnych w starostwie miało problemy techniczne z łącznością.

O problem z wypowiedzeniami
w jednostce organizacyjnej powiatu
dopytywał radny opozycyjny Zbigniew Krzysiek. Chciał się dowiedzieć,
dlaczego z pracy zrezygnowały pod
koniec stycznia dwie pracownice,
a ostatniego marca wypowiedzenie
złożyła również główna księgowa.
W odpowiedzi zdalnej od starosty Dariusza Czechowskiego radny
Krzysiek usłyszał, że władze samorządowe powiatu nie mogą nikogo
zatrzymać na siłę. Starosta włoszczowski przyznał jednocześnie, że
nie wie, dlaczego panie rezygnują
z pracy w Powiatowym Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnym.
Jak dodał Dariusz Czechowski,
być może chodzi o większe zarobki
w innym miejscu. Jak się okazuje, dwie pracownice Powiatowego
Centrum odeszły do podlegającego
pod gminę Włoszczowa Ośrodka
Sportu i Rekreacji, którym kieruje
od tego roku była dyrektorka PCK
-R Jolanta Tyjas.
Sesja w starostwie odbyła się
12 kwietnia w formie zdalnej. Na
sali konferencyjnej obecni byli
jedynie radni opozycyjni – przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz prowadził posiedzenie ze swojego gabinetu na górze
starostwa. Radni siedzący na dole
narzekali na problemy techniczne
z łącznością na swoich tabletach
i utrudniony przebieg sesji.

Kolejny grant dla Domu Pomocy Społecznej
we Włoszczowie na walkę z koronawirusem
Rafał Banaszek

P

onad 120 tysięcy złotych wsparcia otrzyma Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach projektu „Bezpieczna
Przyszłość”, finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020.

31 marca powiat włoszczowski
podpisał z województwem świętokrzyskim umowę na udzielenie
pomocy finansowej. Dzięki temu
pensjonariusze i pracownicy DPS
-u po raz kolejny zostaną wsparci
w tym trudnym dla wszystkich
czasie epidemii koronawirusa.
Środki te niewątpliwie przyczynią się do dużego wsparcia
osób znajdujących się w sta18 Moja gazeta lokalna

nie zagrożenia zdrowia i życia
w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19
– podkreśla starosta Dariusz
Czechowski.
Przypomnijmy, że jest to już
drugie wsparcie dla włoszczowskiego Domu Pomocy Społecznej
w ramach tego projektu. W ubiegłym roku nasz DPS otrzymał ponad 685 tysięcy złotych.

© Starostwo Powiatowe

Od lewej: Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski i Agnieszka Górska.
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REKLAMA

REKLAMA

SYSTEMY OCIEPLEŃ BAUMIT

REKLAMA

CENTRUM
DOCIEPLEŃ,
IZOLACJI
I HYDROIZOLACJI
W ofercie m.in.: · tynki · farby

· styropiany · wełna
· kleje · jastrychy · zaprawy
PUNKT HANDLOWY:
ul. Jedrzejowska
116, Włoszczowa
,
Tel. 790 200 676
e-mail: izolacje.agabud@gmail.com

Zapraszamy
KWIECIEŃ 2021

Poniedziałek - Piątek 7.00-17.00
Sobota 7.00-14.00
Moja gazeta lokalna
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NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA
NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR
GOTOWYCH NAGROBKÓW
DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.
20
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785 722 981
KWIECIEŃ 2021

wydarzenia

Mamy ośmiu laureatów konkursów
przedmiotowych. Najlepszy Krasocin
Rafał Banaszek

P

owiat włoszczowski może się pochwalić w tym
roku ośmioma laureatami konkursów przedmiotowych zorganizowanych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Sześcioro
z nich to uczniowie z gminy Krasocin.

Laureaci z podstawówek
INFORMATYKA: Kacper Kowalczyk, Maksymilian Wdowiak
– Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie,
opiekun - Elżbieta Kowalczyk; Adrian
Gębka - Szkoła Podstawowa imienia
Stefana Czarnieckiego w Czarncy, opiekun - Zbigniew Hejduk. BIOLOGIA:
Mateusz Górecki, Kinga Lis – Szkoła
Podstawowa w Krasocinie, opiekun –
Iwona Dusza; JĘZYK POLSKI: Ada
Dyksińska - Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Czostkowie, opiekun
- Agnieszka Dyksińska. JĘZYK ANGIELSKI: Olgierd Bielicki - Szkoła Podstawowa imienia Jana Zawady
w Seceminie, opiekun - Grzegorz Kijas;
JĘZYK NIEMIECKI: Tatiana Siwek
– Szkoła Podstawowa imienia Prymasa
Tysiąclecia w Mieczynie, opiekun – Beata Bartosik.

© ZPO Krasocin

Laureaci z Krasocina z opiekunami: (od lewej) Iwona Dusza, Mateusz Górecki, Kacper Kowalczyk, Maksymilian
Wdowiak i Elżbieta Kowalczyk; na małym zdjęciu u góry – Kinga Lis.

Młodzież z powiatu włoszczowskiego zdobyła w tym roku trzy tytuły
laureata z informatyki, dwa z biologii
oraz po jednym z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. W naszym
powiecie kolejny rok z rzędu przoduje Zespół Placówek Oświatowych
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego

w Krasocinie, skąd pochodzi połowa
tegorocznych zwycięzców.
Organizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach konkursy
przedmiotowe w szkołach podstawowych są bardzo ważne. Ich laureaci są zwalniani z pisania egzaminu
z tej części, w której osiągnęli sukces

w województwie. Często otwiera się
przed nimi droga do najlepszych
szkół ponadpodstawowych w kraju. Żeby takie marzenie się spełniło,
trzeba przejść trzy etapy - począwszy od szkolnego, a kończąc na
ostatnim - wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi uczniowie.

© SP Mieczyn

Tatiana Siwek z opiekunką Beatą Bartosik ze szkoły w Mieczynie.

© SP Czarnca

Adrian Gębka z opiekunem Zbigniewem Hejdukiem ze szkoły w Czarncy.

© SP Secemin

Olgierd Bielicki z nauczycielem Grzegorzem Kijasem ze szkoły w Seceminie.
KWIECIEŃ 2021

© Rafał Banaszek

Ada Dyksińska z Czostkowa ze swoją mamą Agnieszka - polonistką.

Moja gazeta lokalna
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Bombowy powrót do przedszkoli, czyli seria
fałszywych alarmów o podłożonych ładunkach
Rafał Banaszek

19

kwietnia swoją działalność wznowiły przedszkola i żłobki. Ledwie co dzieciaki wróciły
do placówek, a dyrektorzy przedszkoli otrzymali
maile, że w budynkach podłożona jest... bomba.
Wróciliśmy do pracy i o godzinie
9 na maila przyszła wiadomość,
że mamy bombę w przedszkolu
- opowiadała Beata Grzegorczyk,
dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.
Jak się okazało alarm był fałszywy,
podobnie jak inne, które porozsyłano,
między innymi do szkoły w Koniecznie. Budynki musiała przeszukać policja i straż pożarna. Na szczęście nie
zachodziła potrzeba ewakuacji.
Warto przypomnieć, że sprawcy
fałszywego alarmu grozi kara od
6 miesięcy do 8 lat pozbawienia
wolności oraz kara finansowa zasądzona przez sąd.

© UG Włoszczowa

19 kwietnia włoszczowscy strażacy musieli przeszukać budynek szkoły w Koniecznie na obecność w nim rzekomej bomby.

Strażak Zdzisław Tokarski
odszedł na wieczną wartę

OGŁOSZENIE

Rafał Banaszek

W

Wielkanoc, 4 kwietnia po długiej
chorobie i rehabilitacji zmarł
Zdzisław Tokarski, komendant gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Moskorzewie. Miał 57 lat.
Jego pogrzeb odbył się 9 kwietnia w moskorzewskim kościele,
po czym został pochowany na
miejscowym cmentarzu.
Przez ostatnie lata pan Zdzisław walczył o powrót do zdrowia po tym, jak 5 września 2017
roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu na drodze
krajowej 78 niedaleko Urzędu
Gminy Moskorzew, gdzie pracował. Jego stan był bardzo ciężki
– miał obrzęk mózgu, stłuczone
płuca oraz złamane wszystkie
żebra. Przez miesiąc przebywał
w śpiączce. Wypadek spowodował u niego poważne uszkodzenia układu nerwowego.
Po dwóch operacjach, miesiącu w śpiączce farmakologicznej
i trzech miesiącach pobytu na
oddziale intensywnej opieki me22 Moja gazeta lokalna

Wyrazy głębokiego
współczucia dla Pana

Dariusza
Kaźmierczaka

lek. med.

© archiwum prywatne

Druh Zdzisław Tokarski miał 57 lat.

dycznej, zaczął się czas żmudnej rehabilitacji i powrotu do
sprawności. Dzielny druh Tokarski walczył o powrót do zdrowia
wspierany przez rodzinę, strażaków z całego powiatu włoszczowskiego, samorządy oraz Fundację
Jesteśmy Blisko i Siepomaga.pl.
Niestety, nie udało się. W Wielkanoc odszedł na wieczną wartę...

z powody śmierci

TATY

składają pracownicy
Przychodni Lekarskiej
MULTIMED w Oksie
KWIECIEŃ 2021

OKNA I DRZWI

REKLAMA

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

cordimeble@gmail.com

cordimeble

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk

1. Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)
tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38

WŁOSZCZOWA ul. Ogrodowa 43a

REKLAMA

kom. 604 289 855

REKLAMA
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W naszej ofercie
ubezpieczenia:
- samochodów
OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie
Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
KWIECIEŃ 2021

+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS
PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

Włoszczowa, ul. Kolejowa 5
tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl
Moja gazeta lokalna
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Zabytkowy Dwór w Żytnie zyskał
nowe życie. Niebawem wielkie otwarcie
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

W

krótce zostanie otwarty odrestaurowany,
XIX-wieczny Dwór w Żytnie. Będzie to wspaniałe miejsce do biznesowych i rodzinnych spotkań oraz przyjęć weselnych.
Nieopodal miejscowości Gidle
w województwie łódzkim znajduje się urokliwy odrestaurowany Dwór w Żytnie. To zabytkowy zespół dworsko-parkowy,
zbudowany w 1819 roku, który
tętnił życiem w XIX i na początku XX wieku.
Był znanym ziemiańskim
salonem, miejscem życia towarzyskiego ówczesnych elit,
między innymi znanego malarza Jacka Malczewskiego.
Po latach burzliwej historii
obiekt kompleksowo odbudowano. Wnętrze odrestaurowanego Dworu zostało dopracowane
w najmniejszym szczególe i zaaranżowane na butikowy hotel,
restaurację, kawiarnię, prze-

tel.
mail:

„

504 421 598

eventy@dworwzytnie.pl
© archiwum prywatne

Tak prezentuje się odrestaurowany Dwór w Żytnie w powiecie radomszczańskim.

strzeń bankietowo-konferencyjną oraz strefę wellness.
Warto nadmienić, że obiekt
otulony jest urokliwym, zabytkowym parkiem, w którym kiedyś

ru goście będą mogli skorzystać
z oferty koszy piknikowych wraz
z regionalnymi przysmakami.
Dwór w Żytnie to miejsce stworzone do biznesowych i rodzinnych spotkań, weselnych przyjęć
czy komfortowego wypoczynku.
Na uwagę zasługują wyszukane
potrawy, które można znaleźć
w menu restauracyjnym. Dworska
kawiarnia połączona jest z biblioteką, w której w wygodnym fotelu
można wypić pyszną kawę z interesującą książką w ręku. W Dworze znajdować się będzie również
sklep z lokalnymi produktami.

oświadczył się sam Henryk Sienkiewicz. W zabytkowym parku
o powierzchni 4 hektarów znajduje się aż 3,5 kilometra alejek. Po
uruchomieniu działalności Dwo-

Niepowtarzalny czar miejsca, niesamowita historia,
w połączeniu z wyśmienitą
kuchnią stanowić będzie
niezapomniane
wrażenia
z każdego pobytu w Dworze
w Żytnie. Otwarcie obiektu przewidziano na wiosnę
2021 roku.

„

REKLAMA
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Wkrótce rusza narodowy spis źródeł
ciepła. Co zrobić ze starym kotłem?
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Z

dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji,
na podstawie której powstanie Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki
sposób ogrzewamy nasze domy. Obowiązek przekazania informacji na ten temat będzie spoczywać na
właścicielu budynku czy lokalu mieszkalnego.

Jeśli masz jeszcze kocioł węglowy, na drewno, czy miał - możesz
bezproblemowo przejść na pellet
i nie będziesz musiał wymieniać
swojego kotła.
Jak to zrobić?
Wystarczy
zamontować
w drzwiczki tego kotła odpowiedni palnik na pellet, by spełnić wymogi emisyjne 5 klasy czystości
spalin. Jest to dużo tańsze rozwiązanie od wymiany całego kotła
CO, gdyż koszt modernizacji istniejącego kotła jest na poziomie
około 5000 zł brutto (+/- 500 zł)
z 8% VAT, zależnie od producenta i typu palnika, wraz z zasobnikiem na opał oraz montażem.
Dla porównania - na wymianę
kotła trzeba wydać od 15 000 do
30 000 zł z montażem. W więk-

KWIECIEŃ 2021

szości przypadków taki sam palnik na pellet pracuje zarówno
w nowo zakupionym piecu CO,
jak i w twoim starym kotle po
modernizacji. Oszczędności są tu
więc wyraźnie widoczne.
Czy można otrzymać dotację?
Raczej nie. Czy będzie taniej?
Raczej nie. Będzie wygodniej
i czyściej. Obsługa raz w tygodniu.
Koszty ogrzewania domu peletem
są na poziomie kosztów ogrzewania węglem, a czyste bezdymne
spalanie bez smogu i w dodatku
paliwem odnawialnym to dodatkowy atut.
Dla oszczędności zaleca się od
razu założyć termostat pokojowy
w mieszkaniu, który za nas zdecyduje o rozpalaniu/ wygaszaniu
kotła względem zapotrzebowania

domu na ciepło. Kocioł uruchamia się również przy spadku temperatury ciepłej wody użytkowej
w bojlerze.
Jak to działa?
Pracę palnika nadzoruje mikroprocesorowy
sterownik,
który uruchamiając kocioł
wstępnie przewentyluje komorę spalania, poda dawkę
startową paliwa, załączy zapalarkę i podmuch, a po upływie
2-3 minut nastąpi rozpalenie
kotła (palnika).
Palenie w kotłach pelletowych zawsze odbywa się
w palniku niezależnie od producenta kotła. Moc pieca automatycznie zostanie dopasowana do zapotrzebowania na
ciepło budynku.

Radzi Wiesław SKIEPKO

Palniki pelletowe są pełnymi
automatami, pracują paląc z mocą
znamionową, modulowaną, bądź
minimalną lub się wygaszają, gdy
nie ma zapotrzebowania na ciepło. Gdy są wygaszone, wówczas
nie emitują nic do atmosfery.
Szereg zabezpieczeń w palnikach
na pellet i tzw. przerwana linia ognia
decydują, że palniki na pellet są bezpieczne. Sterownik palnika nadzoruje
jakość palenia w czasie rzeczywistym
za pomocą fotokomórki, podobnie jak
w palnikach olejowych i gazowych.
W praktyce, kto zainstalował palnik na pellet w swoim
kotle, już nie wraca do tradycyjnego palenia paliwem stałym, bo w końcu ma w pełni
automatyczne i ekologiczne
źródło ciepła.

Moja gazeta lokalna
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Poseł pomógł powiatowi i dwóm gminom
w pozyskaniu dotacji z budżetu państwa
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

P

oseł na Sejm Bartłomiej Dorywalski zabiegał
skutecznie o pozyskanie dotacji z budżetu państwa na ważne inwestycje w naszym powiecie.

„

Bartłomiej
Dorywalski
Cieszę się, że po
raz kolejny mogłem
wesprzeć
nasze samorządy
w pozyskaniu dotacji z budżetu państwa, ale w sposób
szczególny jestem
bardzo zadowolony z pozyskanych
środków finansowych na tomograf,
bo wiem, jak bardzo jest potrzebny,
szczególnie teraz,
w tym trudnym
czasie pandemii.

„

Opinie beneficjentów

© Starostwo Powiatowe

Przekazanie czeku na tomograf: (od lewej) Bartłomiej Dorywalski, Rafał Krupa i Dariusz Czechowski.

Dzięki staraniom posła Dorywalskiego włoszczowski szpital otrzyma 1,7 miliona złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup tomografu
komputerowego.
Dofinansowanie udało się pozyskać nie tylko dla szpitala, ale
również dla gmin Krasocin i Secemin. Krasocin dostanie 2,5 milio-

na złotych na budowę kanalizacji
sanitarnej w Ostrowie i Wielkopolu, natomiast Secemin - 200
tysięcy na kanalizację i wodociąg
w Żelisławiczkach i Międzylesiu.
Symboliczne czeki Bartłomiej
Dorywalski przekazał wójtom Ireneuszowi Gliścińskiemu i Tadeuszowi Piekarskiemu 1 kwietnia
na terenie planowanych inwe-

© Rafał Banaszek

Bartłomiej Dorywalski, Ireneusz Gliściński i Ireneusz Wolski.
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stycji. Czek na tomograf odebrał
dzień wcześniej, 31 marca dyrektor szpitala Rafał Krupa.
12 kwietnia na sesji Rady
Powiatu
posłowi
podziękowali
za
pomoc
radni
zarówno z koalicji, jak i opozycji Paweł Strączyński, Jarosław
Krzyżanowski i Zbigniew Matyśkiewicz.

© Rafał Banaszek

Bartłomiej Dorywalski, Tadeusz Piekarski i Paweł Strączyński.

Rafał Krupa,
dyrektor szpitala:
Bardzo dziękujemy panu posłowi Bartłomiejowi
Dorywalskiemu za
inicjatywę i wsparcie dla naszego
szpitala.

Ireneusz Gliściński,
wójt gminy Krasocin:
Bardzo się cieszę,
że udało się pozyskać te środki dzięki staraniom pana
posła Bartłomieja
Dorywalskiego. 2,5
miliona złotych to
duży zastrzyk gotówki. Ostateczna kwota, jeśli chodzi o tę inwestycję, będzie znana po
przetargu. Liczę, że wyjdzie w granicach około 4 milionów złotych.

Tadeusz Piekarski,
wójt gminy Secemin:
Każda złotówka
pozyskana z zewnątrz jest dla naszej gminy bardzo
ważna. To kwota,
za którą można
sporo zrobić. Cenimy to i jesteśmy wdzięczni panu
posłowi za pomoc.
KWIECIEŃ 2021
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rozmaitości
Krzyżówka nr 24
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba, która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację
wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Zwycięzca krzyżówki nr 23

© Rafał Banaszek

Bogdan Stachurski z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki
w marcowym numerze, które brzmiało: DZIEŃ KOBIET. Został wylosowany spośród sześciu czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Zbigniew Kozieł, Małgorzata Łata, Joanna Sławek, Dominika Ławińska i Wanessa Gajecka. Dziękujemy.

Żona mówi do
męża: - Jadę na
targ, a ty zapamiętaj! Jak
wstaniesz, podlej
kwiatki zimną wodą, nasmaruj
zegar oliwą, kanarkowi nasyp
prosa, a jak Tomuś wstanie,
zagotuj mu mleka. Zapamiętasz? Mąż wstał i zaraz wziął
się do pracy. Kanarka nasmarował oliwą, do zegara nasypał
prosa, kwiatki podlał gorącym mlekiem, a Tomusia oblał
zimną wodą. Przeciągając się
westchnął: - Jakie to proste...
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Składniki:
Ciasto na naleśniki: 2 jajka, pół litra mleka, pół kilo
mąki, nadzienie z mięsa, udziec z indyka bądź inne
mięso drobiowe, sól, pieprz, przyprawa kebab, olej
do smażenia.

18

kwietnia w wieku
76 lat zmarł po
długiej i ciężkiej chorobie
Stefan Lesiak z Bebelna
Wsi. Ziemia włoszczowska zapamięta go jako
wielkiego społecznika.
W samorządzie gminnym działał przez sześć kadencji (24 lata)
aż do 2018 roku. Tyle samo lat był
też prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bebelnie. Przez 36
lat pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud, budował
ten zakład. Był znanym lokalnym
działaczem społecznym. Pogrzeb
Stefana Lesiaka odbył się 24
kwietnia w kościele w Bebelnie.

Zmarł radny powiatu
Władysław Malicki
Rafał Banaszek

14

kwietnia w wieku
73 lat zmarł Władysław Malicki, który przez
12 lat był radnych powiatu włoszczowskiego.
W pierwszej kadencji (1998-2002)
Malicki pełnił funkcję przewodniczącego rady. W drugiej (20022006) przez pół roku był członkiem
Zarządu Powiatu. Od wielu lat związany był z Bankiem Spółdzielczym
oraz Okręgową Spółdzielnią Mleczarską we Włoszczowie. Pogrzeb
Władysława Malickiego odbył się 23
kwietnia w Krasocinie.

Wykonanie:
Z podanych składników robimy ciasto na naleśniki
- najlepiej piec je na dużej patelni na samym końcu,
aby naleśniki były ciepłe podczas podawania. Wcześniej przygotowujemy nadzienie - mięso kroimy
w kostkę, smażymy na patelni z dodatkiem przypraw
(mięso nie powinno być suche).
Na usmażonego naleśnika kładziemy porcję mięsa,
polewamy wcześniej przygotowanym sosem czosnkowym i składamy naleśnika na pół. Naleśniki podajemy najlepiej z sałatką wiosenną, którą układamy na
drugiej połowie talerza.
Sałatkę przygotowujemy z sałaty lodowej bądź masłowej, pomidorów, ogórków kiszonych, rzodkiewki,
papryki czerwonej, sosu koperkowo-ziołowego, oliwy
z oliwek, sosu czosnkowego, małego jogurtu naturalnego, łyżki majonezu, ząbka czosnku, z dodatkiem
soli i pieprzu. Pokrojone w kostkę lub paski warzywa
polewamy sosem koperkowo-ziołowym.

Nadziany
naleśnik
Przepis
Moniki Wyrwał
prezes
Stowarzyszenia
Nad Czarną
w Komornikach
© Rafał Banaszek
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Rafał Banaszek

Kącik Kulinarny

Pan Czesław przedstawia
Jakie to proste...

1. Jaki odnowiony obiekt
w Krasocinie został zakwalifikowany do konkursu „Zabytek
zadbany”.
2. Jaki światowy dzień obchodzony był 7 kwietnia?
3. Jak nazywał się najstarszy strażak z Czarncy, który
odszedł na wieczną wartę 19
kwietnia w wieku 84 lat?
4. Kto otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Włoszczowy
23 kwietnia 2007 roku?
5. Jaki międzynarodowy
dzień świętowano 15 kwietnia?
6. Jaki przydomek nosił dowódca oddziału Narodowych
Sił Zbrojnych, potem oddziału
Brygady Świętokrzyskiej NSZ,
walczący na ziemi włoszczowskiej, którego imieniem proponowano nazwać rondo na
skrzyżowaniu ulic Jędrzejowskiej i Wschodniej?
7. Jak nazywał się zmarły
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych były sołtys Nieznanowic?
8. Jaką nazwę nosi Stowarzyszenie Inicjatyw z Secemina?
9. Jaka artystka była gwiazdą festynu pierwszomajowego
„Dzień dobry Europo”, zorganizowanego we Włoszczowie
w 2004 roku z okazji wejścia
Polski do Unii Europejskiej?
10. Jaki światowy dzień obchodziliśmy 12 kwietnia?
11. Mieszkańcy jakiego sołectwa w gminie Krasocin posprzątali w kwietniu śmieci
przy drodze powiatowej?
12. Jak nazywa się uzdolniona
muzycznie
rodzina
z Moskorzewa, która gościła
ostatnio w Wiejskim Centrum
Kulturalno-Turystycznym?

Odszedł najstarszy
stażem radny miejski
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